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Brisa após o dilúvio 
 

O livro de Gênesis, no capítulo oitavo, narra o episódio em que as águas 

abaixaram quando Noé e sua família navegavam na arca construída para 

escaparem do dilúvio. Penso que o nível de stress não era baixo, vez que todos 

estavam encerrados naquele navio, há mais de cento e cinquenta dias (Gênesis 

7.24) sem ter a possibilidade de ancorar e, muito menos, sem ter previsão de 

quando isto ocorreria. 
 

No entanto, a Bíblia narra que, em determinado momento, Lembrou-se Deus 

de Noé — e de todos os animais que com ele estavam — e “fez soprar um vento 

sobre a terra, e as águas começaram a baixar” (Gênesis 8.1), acrescentando que “as 

águas iam escoando continuamente da face da terra” e minguaram ao cabo de 

cento e cinquenta dias (Gênesis 8.3). 
 

Isto me faz lembrar que há momentos na vida em que enfrentamos situações 

que se assemelham àquela em que Noé e sua família enfrentaram. Não 

conseguimos vislumbrar saídas e, o que é pior, não sabemos quando estas irão 

existir, ou, em muitos casos, se irão existir. O stress, então, toma conta do ser, de 

forma que muitos se desesperam e tomam atitudes impensadas. 
 

Ocorre que, assim como ocorreu com Noé, Deus se lembra dos seus e faz 

soprar a brisa que abaixam as águas. Ainda que não saibamos se haverá um porto 

para ancorar, devemos depender do Senhor, pois Ele é o porto seguro que todos 

precisamos. É Ele quem conduz a nau em segurança e abre as comportas que 

detém as águas, permitindo que estas se escoem ao ponto de a ancoragem ser 

possível. 
 

É importante, no entanto, entendermos que a brisa tem o condão de antes de 

tudo, acalmar o coração e trazer alento para os que estão sem forças. As águas, a 

exemplo do episódio envolvendo Noé, podem não baixar imediatamente — até 

porque, em determinadas situações, elas são muito volumosas. Mas, ainda assim, a 

brisa revela que Deus está no controle e, embora não haja o resultado esperado 

imediato, o socorro divino sempre o será. 
 

Destarte, ainda que a situação pareça insolúvel, não podemos olvidar que o 

Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, tem o controle da situação. Ele pode fazer 

as águas abaixarem. Entretanto, antes disso, Ele sopra a brisa, como que a dizer: 

“Eu estou lhe vendo; não se desespere, pois não o deixarei só”.    
 

Seja abençoado. 
 

 

Valter Vandilson Custódio de Brito — seu pastor  

 PALAVRA PASTORAL 
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Cazaquistão 

 

Com 64 pontos, o Cazaquistão ficou em 35º 

lugar na Lista Mundial da Perseguição 

(LMP) ... 

A liberdade religiosa já está restrita pela 

legislação, que data de setembro de 2011, e o 

governo do Cazaquistão está constantemente 

trabalhando para aumentar o controle sobre 

toda a sociedade, o que significará mais vigilância, ataques a reuniões e prisão de 

cristãos. O governo usa a ameaça do islamismo radical para restringir mais e mais 

esferas da vida. 

Todas as comunidades cristãs experimentam alguma forma de perseguição. As 

igrejas ortodoxas russas são as menos perseguidas, pois geralmente não tentam entrar 

em contato com a população cazaque. São os cristãos indígenas ex-muçulmanos que 

suportam o maior peso da perseguição vinda tanto do Estado como da família, amigos 

e comunidade. Alguns convertidos chegam a ser trancados em casa por longos 

períodos, agredidos e podem até ser expulsos das comunidades. Mulás (clérigos 

islâmicos) locais também pregam contra eles. 

Em meados do ano passado o ex-presidente do Senado — Kasym-Jomart Tokayev 

— foi eleito presidente do país. No entanto, líderes das igrejas no Cazaquistão disseram 

à Portas Abertas que não esperam que a situação da liberdade religiosa melhore no 

governo de Tokayev, pois, desde 2010, a vigilância e a repressão aumentaram muito. 

O final do ano de 2011 viu uma onda de ataques de radicais islâmicos no 

Cazaquistão. Em outubro de 2011, extremistas islâmicos jogaram bombas em Atyrau, 

no oeste do país. Em novembro de 2011, um radical islâmico foi considerado suspeito 

de matar sete pessoas na cidade de Taraz, na região sul. Em dezembro de 2011, cinco 

extremistas e dois membros de uma força policial de elite foram mortos em operações 

no sul do Cazaquistão. Desde então, o governo intensificou o controle sobre os 

fundamentalistas islâmicos. 

... No final de setembro de 2014, o diretor do Instituto de Estudos Estratégicos do 

Cazaquistão apresentou um relatório sobre os povos da Ásia Central que lutavam pelo 

“Estado Islâmico” intitulado "Nossos povos em uma guerra estrangeira: combatentes da 

Ásia Central no conflito sírio". De acordo com o relatório, havia 250 cidadãos do 

Cazaquistão, em 2014, entre os jihadistas estrangeiros dentro do “EI”. Isso levanta uma 

pergunta tanto para o governo cazaque quanto para os outros países da região: o que 

acontecerá quando esses muçulmanos radicais retornarem para casa?  

 
 

  Fonte: portasabertas.org.br e agenciabrasil.ebc.com.br 

MISSÕES EM FOCO  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Marrocos
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Dia 14 Ezequiel 34-36 

Dia 15 Ezequiel 37-39 

Dia 16 Ezequiel 40-42 

Dia 17 Ezequiel 43-45 

Dia 18 Ezequiel 46-48 

Dia 19 Daniel 1-3 

Dia 20 Daniel 4-6 

 

MARAVILHOSA GRAÇA 
Philip Yancey, Vida, 277 páginas 

 “Falamos da graça com frequência, mas será que a entendemos? Será que 

realmente cremos nela? Em Maravilhosa graça, Philip Yancey discute por que 

os cristãos, chamados para espargir o aroma da graça, preferem emitir a 

fumaça cancerígena da ausência de graça. Para o autor, é preciso responder 

qual é a aparência de um cristão cheio de graça, em oposição à ausência de 

graça que 1opera como um pano de fundo estático ao longo da vida das 

famílias, das nações e das instituições. Ela é, infelizmente, nosso estado humano natural! ’.  

Em seu livro mais pessoal e provocativo, Yancey oferece retratos fortes e verdadeiros da vida 

sob a graça — o poder que transforma. Para os abismos resultantes da ausência de graça, há 

apenas um remédio do qual dependem o cristão e a igreja. Descubra como lidar 

graciosamente com questões controversas que ameaçam tudo aquilo que nós — cristãos — 

consideramos caro!”. Resenha extraída da contracapa do livro  

 

Dia 13 (domingo) - 10h e 18h 

Cultos de Celebração 
 

Dia 16 (quarta) - 19h30min 

Culto de oração e estudo bíblico 
 

Dia 19 (sábado) - 19h30min 

Culto de jovens e adolescentes — online. 
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